
Utvecklingen av Gripen går framåt. Det senaste stora 
steget är utprovningen av ett system som möjliggör 
tankning under flygning. En funktion som aldrig ti
digare funnits på något svenskt flygplan. 
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OUnder året har flygutprovningen 
med lufttankningsutrustning i Gri
pen påbörjats . Möj Iigheten att 

kunna tanka i luften ökar Gripens pre
standa. Uppdragstiden ökar och i taktiskt 
avseende blir planet än mer använd
bart. Det bl ir t ex möjl igt att flyga pa
trull'banor under längre tid, tunga va
penlaster kan flygas längre sträckor etc. 

Lufttankn i ngsutrlJstn i ngen är frä mst 
tänkt att ingå i Gripens exportversion, 
vilket förbättrar planets konkurrenskraft 
på exportmarknaden. 

Ett viktigt steg i utveckl i ngsprocessen 
togs i början av november. Då genom
fördes de första försöken att ans I uta ti II 
ett lufttankningsflygplan. Det skedde i 
Storbritannien och proven genomfördes 

med ett av Saabs provflygplan och en 
brittisk lufttankningsflygplan, typ VO o. 

Syftet med de inledande flygproven 
var att utvärdera händelseförloppet i 
samband med att Gripens tankningsrör 
ansluter till tankflygplanets bränsleled
ning. Viktigt var att kontrollera Gripens 
styrsystem och dess förmåga att låta pla
net manövreras med den höga preci
sion som är nödvändig under lufttank
ning. Dessutom studerades hur bräns
leledningens rörelser j luften påverkades 
när Gripen-planet kom alldeles intill. 
Provresultaten blev positiva . 

Sammanlagt gjordes fem flygningar 
under det inledande provskedet, som 
utgick från British Aerospace (BAe) an
läggning i Warton. Gripen-piloter var 

Paul Hopkins, BAe chefsprovflygare, 
samt Saabs provflygare Ola Rignell och 
Magnus Ljungdahl. 

Provmomenten utfördes i ett av RAF:s 
ordinarie lufttankningsområden över Ir
ländska sjön, väster om Warton. Tank
ningsflygplanet tillhör det brittiska flyg
vapnet, RAF, och flögs aven besättning 
ur DERA (Defence Evalutation and Re
search Agency), en sorts motsvarighet ti II 
den svenska Försökscentralen (FMV:Prov) 
på Malmen. 

Provresultaten blev positiva och ar
betet med utvecklingen av lufttank
ningssystemet går nu vidare. Projektet 
har utvecklats i ett samarbete mellan 
Saab, BAe och det brittiska företaget 
Flight Refuelling Ltd. • 
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